ANÚNCIO
PROGRAMA PILOTO PARA UM NOVO MÉTODO DE NOMEAR COORDENADORES
De: Conselho Internacional de Liderança (CIL)
Para: Todos os Coordenadores e Coordenadores em Treino (Nota: o termo “Coordenador em
Treino” será aqui abreviado para CeT)
Data: Dezembro de 2017
Durante o ano de 2018 o CIL convida os Coordenadores em Treino (CeT) a participarem na
proposta de um novo sistema para nomear Coordenadores (o documento pode ser
encontrado em www.focusing.org/ccr ou www.focusing.org/ccr). De forma a que este
programa piloto decorra bem, tanto os CeT como os seus Coordenadores de Mentorização
(CM) devem disponibilizar-se para participar. Estamos muito gratos às pessoas que têm
vontade de dirigir este programa e encorajamos os CeT de diferentes línguas, grupos culturais
ou estilos de Focusing a participarem, de forma a que os resultados deste programa piloto
possam ser aplicados a uma grande variedade de CeT. A sua participação será muito útil à
medida que discernimos o melhor caminho para a frente.
O Coordenador E o CeT devem concordar sobre quem deverá ser a Equipa de Suporte. O treino
do CeT pode começar sem a Equipa de Suporte pronta, mas ela deve estar ativamente pronta
para que seja uma parte significativa ao longo do treino do CeT. Os CeT que já tenham
começado o seu treino são bem-vindos ao programa piloto. Durante o programa piloto o CIL
está disponível como recurso para cada equipa, e os membros do CIL contactarão os CM e os
CeT periodicamente de forma a inquiri-los sobre a forma como vai decorrendo o programa (as
questões do CIL serão sobre a forma como o programa está a decorrer e não sobre se o CeT
está preparado ou pronto). O CeT e qualquer um dos membros da Equipa de Suporte são
sempre encorajados a recorrerem ao CIL com feedbacks, questões ou preocupações. Se estiver
interessado/a em fazer parte do programa piloto mas tem questões sobre o meso, por favor
não hesite em escrever-nos as suas questões para ilc@focusing.org ou individualmente para
qualquer membro do ILC.
Durante 2018 o CIL funcionará como um centro nevrálgico de comunicação, gerindo a
comunicação que entra e saí relativa ao desenvolvimento do programa piloto. A meio do ano,
o CIL comunicará a todos os Coordenadores um apanhado sobre o programa, convidando-os a
darem-nos o seu feedback.
Durante o programa piloto, as antigas diretrizes de orientação usadas para nomear
Coordenadores ainda se encontraram em vigor e aplicar-se-ão a todos os CeT e Coordenadores
(as antigas diretrizes podem ser consultadas em
(http://www.focusing.org/coordinators/Guidelines-to-Become- a-CertifyingCoordinator2013.pdf). Por outras palavras, durante o programa piloto estarão em andamento
dois tipos de métodos diferentes para nomear Coordenadores. Isto irá permitir que o CIL se
assegure de que o novo sistema é funcional e útil antes de todos os começarem a seguir.
Qualquer CeT que entre num programa de treino com um Coordenador guiado pelas antigas
diretrizes terá permissão para completar o seu treino sob a alçada dessas mesmas diretrizes.
No final de 2018, o CIL irá averiguar o modo como o primeiro ano do programa piloto
decorreu, reportando-o à Direção e aos Coordenadores Certificados. É provável que faça uma
revisão do documento baseando-se naquilo que aprendeu. Poderá decidir continuar com o

programa piloto no ano de 2019. Ou então, se determinar que o sistema está a funcionar bem
ao ponto de se poder implementar, então perguntará à Direção a confirmação e validação do
novo sistema, após consultar todos os Coordenadores.

Este documento será traduzido para várias línguas. Por favor esteja atento/a às traduções que
poderão chegar em www.focusing.org/ccr. Se estiver com disposição para traduzir este
documento para a sua língua, por favor contacte-nos para o ilc@focusing.org.

